
Iværksætterpristale 2021 

Som bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring glæder det mig på bestyrelsens vegne at få 

æren af at holde pristalen for den iværksættervirksomhed, vi i dag kårer som modtager af 

Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 2021. 

Denne årlige prisuddeling er et højdepunkt for Erhverv Hjørring, som vi ser frem til. Vi vil 

gerne med prisen påskønne og hædre en iværksættervirksomhed, som med stor 

dygtighed har evnet at få etableret en ny, spændende virksomhed i vores kommune, - en 

virksomhed og en indsats, som kan være til stor inspiration for andre. 

For Erhverv Hjørring er det en hjertesag og afgørende vigtigt, at vi i motiverer til og 

understøtter iværksætteri for på den måde at sikre udviklingen af et sundt og mangfoldigt 

erhvervsliv. 

Som kommunens største og mest indflydelsesrige erhvervsforening - med omkring 500 

medlemmer - arbejder vi erhvervspolitisk i forhold til myndigheder og organisationer, vi 

skaber nyttige netværk og vi formidler erhvervsfaglig viden. 

Og så bakker vi op om iværksætteri. Det sker ud fra den overbevisning, at tilgang af nye 

virksomheder er en uomgængelig nødvendighed for, at vores lokalsamfund kan trives og 

udvikles. 

Et synligt udtryk for vores engagement i iværksætteri er vores årlige tildeling af Erhverv 

Hjørrings Iværksætterpris. 

Udpegningen af årets prismodtager foregår på den måde, at en jury gennemgår en række 

kandidater, og laver en indstilling til Erhverv Hjørrings bestyrelse, som så endeligt udpeger 

vinderen. 

Juryen består af tre bestyrelsesmedlemmer fra Erhverv Hjørring (hvoraf jeg er den ene), 

Erhverv Hjørrings direktør samt to konsulenter fra Hjørring ErhvervsCenter. Juryen og 

senere Erhverv Hjørrings bestyrelse har énstemmigt peget på dette års vinder.  

Og for ikke at trække spændingen længere, skal jeg nu nævne, hvem der modtager 

prisen. 

Vinder af Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 2021 går til: 

Urban-Hald Aps v. Lasse Hald og Daniel Urbaniak. 

Hjertelig tillykke. Skal vi give dem en stor hånd! Vil I komme herop på scenen. 

Men inden I modtager det fysiske symbol på prisen, vil jeg sige lidt om, hvorfor det er jer, 

der modtager prisen. 



Urban-Hald, med Lasse og Daniel ved roret, har på kort tid formået at etablere en 
spændende, ny virksomhed med store potentialer. Og ”kort tid” skal dog måske tages med 
et gran salt, for den har været undervejs i længere tid, og blev faktisk stiftet tilbage i marts 
2016.  
 
I har begge kørt som paramedicinere, og kender hinanden fra den tid, hvor I kørte 
sammen, og tankerne om virksomheden langsomt voksede frem. Siden drev I 
virksomheden, som fik navnet Urban-Hald, ved siden af arbejdet som paramedicinere, ja 
faktisk dobbelt-jobbede I helt frem til sommer i år. Nu arbejder I begge på fuldtid i 
virksomheden og har allerede 4 ansatte.  
 
Urban-Halds ambition er at være den foretrukne leverandør af kvalitetsprodukter til 
byggeri, til konkurrencedygtige priser. Urban-Hald importerer og forhandler trægulve, 
MicroCement og facadepuds.  
 
Urban-Hald har arbejdet strategisk i opstarten af virksomheden. Man har bl.a. truffet det 
strategiske valg, at man vil indrette ubemandede showrooms, hvor kunderne kan se, 
mærke og få information om produkterne, som dernæst kan købes online. På den måde 
optimeres forretningen, og der kan handles hurtigt.  
 
Det første showroom er etableret pr. 1. november på Læsøvej i Hjørring, hvor der også i 
tilknytning hertil etableres et lager. Næste showroom er allerede i tankerne. Så, der er fuld 
fart på.  
 
Lasse og Daniel er begge dygtige til at eksekvere. Det vil sige, at de får tingene til at ske 
hurtigt, når en beslutning er truffet. Det kræver tillid til hinanden, og det kræver mod og flid. 
Nok også kompetencer, der var vigtige, da I var paramedicinere.  
 
Vigtigt når man starter virksomhed er også at søge råd og vejledning. Det har Lasse og 
Daniel også forstået. De har trukket på hjælp og støtte fra Hjørring ErhvervsCenter, og har 
lyttet, vurderet og handlet på baggrund heraf. 
 
At det er en god idé at søge råd og vejledning, når man vil starte virksomhed, er ikke noget 
vi tror, det er noget vi ved. Analyser viser, at iværksættere, der søger råd og vejledning, 
opnår større overlevelsesrate med deres virksomheder, og de får hurtigere vækst. 
 
Lasse og Daniel har også forstået, at salg ikke kommer af sig selv. Allerede for ca. 1½ år 
siden blev der derfor ansat en markedsføringsansvarlig – som den første i virksomheden, 
der fik løn. Den beslutning har været med til at give hurtig vækst. 
 
Vi i Erhverv Hjørring synes, at denne indsats er fantastisk flot, og værd at sætte pris på, og 

vi ønsker jeg al mulig held og lykke fremover. Vi glæder os til at følge Urban-Hald’s videre 

udvikling! Endnu engang - Tillykke! 

 

Mette Green Clausen 

Bestyrelsesdlem, Erhverv Hjørring 



 

 


